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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

IMBI LAAS  21.02
IGOR GAVRILCHIK  21.02

ÕDE MARY  22.02
JAANA JÜRIS  22.02

KRISTI KÄRMAS  25.02
KADRI PRISK  27.02
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n Chema andis ülevaate kristliku programmi
koosolekul räägitust. Paastuajal plaanitakse koostöös
ema Teresa õdedega teha midagi vaeste heaks. Loodi
töörühm, kes töötab välja seksuaalkasvatuse alaseid
materjale, mis aitaksid vanematel kodus neil teemadel
rääkida. Arutati palverännaku võimalikke aegu ja kohti
(Läti, Leedu, Chestechova). Otsustati, et kevadvaheajal
siiski ei saa minna. Järgmine võimalik aeg on juunis.

nSuveplaanid. 15.03 koosolek, kus arutatakse linna-
laagrite korraldamist (keelelaager, välisministeeriumi laager).

n25.-27. veebruaril toimub Pilistveres 12. klassi
teatrilaager.

nMudilaskoori valikkoosseis läheb 2. märtsil külla
Laagri koolile, välja sõidetakse rongiga kell 9.00.

nMuudeti 10. klassi vastuvõtukomisjoni koosoleku
aega: 23.02 kell 10.00.

nAbiturientide ball. Toimub 14. märtsil Linnateatri
taevalaval. Teemaks 20ndad.

nJärgmises vanematekogus (3.03) lahtiste uste päev.

Esmaspäeval, 22. veebruaril on
Õde Mary 87. sünnipäev

Kell 16.00 tervitame teda väikese
kontserdiga  gümnaasiumi teatrisaalis, joome
tassi kohvi ja vaatame filmi Õde Maryst.

Õde Mary palub sünnipäevaks lilli mitte
tuua. Lilleraha soovib ta sel aastal
annetada Haiti  õnnetuses kannatanuile.

Rõõmustada? Ei, võidelda ja valmistuda võitluseks!

Meie oma vabariigi aastapäev on igal aastal selline sündmus, mis kohustab
kõiki eestlasi ja küllap teisigi, kes siin elavad, mõtlema, kuidas edasi
elada. Olenevalt töötooli asendist merepinna suhtes on probleemid nii oma
suuruse kui ka raskuse järgi erinevad, aga ikkagi erilised.

Riigil ei ole kodanike suhtes ja kodanikul ei ole riigi suhtes lihtsaid küsimusi,
ammugi mitte lihtsaid vastuseid. Elu on keeruline ja selleks, et riik ei manduks,
ei käiks alla, ei laguneks laiali, on vaja igaühel päev-päeva kõrval vaeva
näha. Küllap siis juhtub ka midagi sellist, mida saab pidada eduks.

Demokraatia ei saa toimida tuhmide, viletsa haridusega ja vaid osaliselt
informeeritud, hoolimatu ja ükskõikse rahvaga riigis. Praegu on ränk aeg
ja paljudel on muremõtteid pea täis. Muretsemise asemel oleks vaja hoolikat
analüüsida, tänu millele on ühiskonnaelu paljudes valdkondades saavutatud
olukord, mis püsib ja täiustub oludest hooilmata ja miks on mõnes valdkonnas
„näpud põhjas”. Arvan, et Sa, hea lugeja, oled nõus, et edumudeliks võib
pidada ka VHK-d. Küllap peaksime siis veel hoolsamalt ja kindlamalt
hoidma seda imetabast näidet selle kohta, et hea tahtmise ja usu korral on
võimalik Eestis olla (mitte näida) hea. Küllap peaksime tegema senisest
enam midagi selleks, et Eesti teistes piirkondades oleksid koolis vähemalt
sama südamlikud ja soojad suhted ning vähemalt samamoodi mõtestatud
ja sisukas, loomega põimitud õpe, nagu see on VHK-s.

Iseenesest võib minna ühiskonnas ainult halvemaks. Arengueelduste eest
tuleb järjekindlalt pingutada ning üksteisele edu saavutamiseks vajalikke
eeldusi luua. Demokraatia on habras. Demokraatia segab neid, kes tahaksid
haarata enda kätte kogu võimutäiuse. Kui rahvas end longu laseb, võib
jääda vabadusest ja iseseisvusest jälle järele vaid mälestus.

Demokraatia ei ole selline riigivorm, kus igaüks, kellel tuju tuleb, avaldab
ükskõik mille kohta ükskõik milliseid arvamusi! Selline riigikord, kus
igaüks võib ajada mistahes jora, on anarhia. Kui subjekti arengu eeldusteks
on usk, usaldus, lootus, armastus ja vabadus, siis Vabaduse eelduseks on
kord ja korraaustus, millega kaasneb kindlusetunne.

Demokraatlikus ühiskonnas toimib kultuur, mille üheks normiks
ja nõudeks on asjatundlikkus, aga ka hoolivus ja nõudlikkus
nii enda kui ka kõigi teiste suhtes. Demokraatlikus ühiskonnas
on otsustamises osalemine ühiskonna liikmete selline õigus, mille
kasutamiseks on igaüks kohustatud õppima, uurima ja mõtlema,
ette nägema, mis võib kaasneda erinevate otsustega, ja tundma
kõrvalise abita, et otsustamises osalemise õigusega kaasneb ka
vastutus selle eest, mis välja tuleb. Demokraatlikus ühiskonnas
ei ole mitte kellelgi selliseid õigusi, mille kasutamisel ta
kahjustaks teiste inimeste samasuguseid õigusi.

Hoidkem üksteist ja oma riiki! Head Vabariigi aastapäeva!

Ülo Vooglaid
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nGümnaasium nPõhikool
Projektipäevad põhikoolis 22.-23.02

Esmaspäev, 22. veebruar

5.p, 6.t, 6.p, 7.t, 8.t, 8.p - tunniplaanijärgne õppetöö,

põhirõhk kordamisel.

9. klassid - tunniplaanijärgne õppetöö, kell 12.00-14.30
Tomas Rehaki loeng “Seksuaalsus, aids ja suhted”
Muusikamajas.

Teisipäev, 23. veebruar

8. klassid - 8.15-10.30 Tomas Rehaki loeng
“Seksuaalsus, aids ja suhted” Muusikamajas. Järgneb
tunniplaanijärgne õppetöö.

5.t, 7.p - puuduvad koolist, klassijuhataja sisustab päeva

(5.t - lumerõngasõit, 7.p - õppekäik loomaaeda).

Algkool alates 10.00 uisutamas Harju tänava platsil:

10.00 3. klassid

10.30 1.T ja 4.P

11.00 2.T ja 2.P

11.15 1.P ja 1.A

11.30 4.T, 4.A ja 1.E

Kell 12.00 Vabariigi aastapäeva aktus Metodisti kirikus.

Õppekorraldus 22. ja 23.02 ja IV perioodi 2. nädal

Sünnipäevad
11.K Paula Hiiemäe 19.02
12.K Kristina Mering 20.02
11.H Saara Brigitta Vahermägi 20.02
12.R Ljubov Fedortðuk 22.02
10.R Heido Trofimov 22.02
11.K Johan Erik Kopli 22.02
10.R Brigitte Marlen Makke 24.02
11.K Kaur Paldre 25.02
10.R Karel Luiga 26.02
10.R Karl Ivar Maar 26.02
11.R Enn Karin 28.02
10.R Laura Reiter 2.03
12.R Kristi Nuut 4.03
11.R Els Kaev 4.03
10.K Margareth Visse 4.03

nToiduraha

Märtsi toiduraha on 18 päeva eest 450 krooni. Andmed
makse jaoks leiate siit: http://www.vhk.ee/toitlustamine/
gumnaasium. Raha tuleb üle kanda hiljemalt 22. veebruariks.

nPROJEKTINÄDAL 22.-26. VEEBRUAR

Esmaspäev ja teisipäev on KOOLIPÄEVAD, kuid
tunniplaanijärgseid tunde ei toimu. JÄLGI KAVA!

Esmaspäev, 22. veebruar

X klassid: 9.00-11.30 Külalislektori Tomas Rehaki (Tshehhi)
loeng seksuaalsusest Muusikamajas.

XI klassid: 10.00-11.30 Loeng psühholoogiast teatrisaalis.

XII klassid: 10.00-11.30 Külaline Philippe Jourdan
(auditoorium).

Kõik gümnasistid: kell 12.00 auditooriumis kõnevõistlus
“Life is beautiful”.

Kell 13.00 abiturientidele T. Rätsepa ettekanne balli etiketist.

Teisipäev, 23. veebruar

Kell 9.00-11.30 keelteklasside õpilaste tõlkevõistlus .
Osalevad ka Rocca al Mare, GAGi ja 53. Keskkooli õpilased.

Kell 9.00-11.00 reaaklasside õpilaste ateljeetunnid
Kunstimajas (eelnevalt registreeruda).

Kell 9.00-11.00 EKA õppe tutvustus kunstiõpilastele
auditooriumis.

Kell 9.00-11.00 teatriajaloo loeng teatrikooli õpilastele
teatrisaalis.

Kell 12.00 Vabariigi aastapäeva aktus Metodisti kirikus.

NB! ESMASPÄEV JA TEISIPÄEV ON KOOLIPÄEVAD.
Puudumine on lubatud juhul, kui vanem on klassijuhatajale
mõjuva põhjuse ette teatanud.

Kolmapäev, 24. veebruar – vabariigi aastapäev.

Neljapäev, 25. veebruar ja reede, 26. veebruar –
iseseisva õppimise päevad, tunde ei toimu. (Jätk kõrval.)
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GÜMNAASIUMI TEATED JÄTKUVAD:

nÜhiskonnaõpetuse kohustuslik riigeksamikursus
abiturientidele

Abiturientidele, kes teevad ühiskonnaõpetuse riigieksami on
kohustus läbida eksamiettevalmistuskursus. Esimesed tunnid
toimuvad esmaspäeval, 8. ja 15. märtsil kell 15.30 ja reedel,
19. märtsil kell 10.00. Kestus u. kaks tundi korraga.
Järgmised tunnid aprillis.

nKlassijuhatajate koosolek

Klassijuhatajate koosolek toimub esmaspäeval 22.
veebruaril kell 14.00.

nÕppenõukogu

III perioodi kokkuvõttev õppenõukogu toimub
esmaspäeval, 1. märtsil kell 15.30.

nLahtiste uste päev

Gümnaasiumi õppe tutvustus väljastpoolt kandideerivatele
õpilastele. Tutvustajateks õpilased ja huvikoolide õpetajad.

Õnnitleme õpetaja Liisa Kallamit
TÜTREKESE sündimise puhul!



22. ja 23. veebruari tööplaan

n22. veebruar

10.00-14.00 koristustööd Kunstimaja ruumides.

15.00-19.00 Kunstimaja klubi, teemaks taaskasutus.

n23. veebruar

9.00-10.45 2.t ja 3.p ühine tund kunstiklassis (juhendavad
praktikandid).

9.00-11.00 töötoad gümnaasiumi õpilastele:

1. Metallitöö- juhendajad: , Aet Admann (metallitöökojas)

2. Keraamika - juhendajad: Madli Väli, Reeli Haamer,
Kathariina Aus, Kersti Õun (keraamika töökojas)

3. Origami õpetajad Jaana Jüris ja Anne Kai Toht
(keemiaklassis)

4. Illustratsioon segatehnikas, juhendajad Reet Reidak,
Maiu Mooses (saalis)

5. Tekstiilist rinnaehted, juhendajad :Marin Nooni, Alice
Kessler (käsitööklassis)

6. Köitmine, märkmikud-juhendaja: Maarja Undusk
Pühavaimu klassis

7. Puutöö, juhendajad Toomas Tõnissoo, Kaupo Kangur

Lisavaheaja nädal

n 22. veebruaril on PMK 2., 5. ja 7. klassil
tunniplaanijärgne päev. Ka PMK 1. ja 4. klassil algab 22.02
tunniplaani kohaselt, kuid kell 11.30-12.00 minnakse Harju
tänava uisuplatsile uisutama (koolilõuna pärast uisutamist).
PMK 6., 8. ja 9. klassil on eraldi programm.

n23. veebruari hommikul kell 8.15 on PMK 8. ja 9. klassil
loeng seksuaalsusest Muusikamajas. Teistel PMK klassidel
on tunniplaanijärgsed tunnid kella 11-ni (koolilõunat ei ole).

Kell 12.00 Vabariigi aastapäeva aktus Metodisti kirikus
Narva maanteel. Algkooli lapsed saavad aktusele tellitud
bussiga, mis väljub Mere puiesteelt kell 11.30; põhikooli
lapsed lähevad koos klassijuhatajaga jalgsi või kasutades
ühiskondlikku transporti. Koolipäev lõpeb aktusega ja sel
päeval ei tööta ka päevakeskus.

NB! Palun kõiki PMK klassijuhataid 22.-23.02 tunniplaan
oma klasside lõikes üle vaadata, teiste õpetajatega üle rääkida
ja Aimele teada anda võimalikest tunniplaani muutustest!

n25.-26.02 on nii õpilastele kui õpetajatele täiesti vabad päevad.

nKunstimaja

n25. veebruaril kell 17:00 MMs keelpilliosakonna kontsert;

n25. veebruarist 8. märtsini toimub tütarlastekoori kontsert-
reis USA-sse, Põhja-Ameerika koorijuhtide kongressi küllakutsel;

n27. veebruaril Lastekirjanduse Keskuses õp. Elo Toodo
viiuliklassi õpilaste kontsert;

n27. veebruaril kell 14:30 Nõmme MKs "Viiulipuu" kontsert;

n27-28. veebruaril Türi MKs Eesti Noorte Tšellistide Festival.

nPüha Miikaeli kool

nMuusikakool VENE KEEL PÄEVAD 1.-3. MÄRTSIL

Tegevused toimuvad vene keele tundide ajal ja on seotud
VHK programmi ja riikliku ainekavaga, võimalusel
kasutatakse arvutiklassi. Kolmandat aastat on VHK  3.-12.
klassi vene keele õppe aluseks Euroopa Nõukogu
tasemekirjeldused A-C (6 taset), millest lähtub ka Eesti
koolide uus ainekava. Tasemekirjeldused on seadnud
eesmärgiks igapäevase suhtlusoskuse omandamise ja VHK
vene keele ainesektsioon on koostanud oma tööplaanid
sellest lähtuvalt. 7. klassidega võtame osa haridus-
ministeeriumi Euroopa keelemapi projektist.

Alg- ja põhikool

• 3.-5. tutvuvad A.S. Puðkini loominguga ja vaatavad
multifilmi „Muinasjutt tsaar Saltaanist“.

• 6. klassides lavastatakse vene muinasjutte, viiakse läbi
lausete moodustamise võistlus.

• 7. klasside teema on vanad vene linnad „Kuldne ring“.
Kogutakse materjali, valmistatakse posterid ja esitletakse
neid. Töö keelemapiga.

• 8. klassides õpitakse erinevaid temaatilisi dialooge (8
teemat); 8.T esitlevad oma kodumaad Eestit näitusega.

• 9. klassides vaadatakse V. Todorovski filmi „Stiljað“ ja
tehakse instseneeringuid.

Gümnaasium

10., 11. klasside keelerühmades erinevad tegevused A2 ja
B1 tasemete saavutamiseks. Tutvutakse A.P. Tshehhovi
loominguga. Vaadatakse filmi „Palat 6“. 12. klasside
keelerühmades B1, B2 taseme keeleoskuse kinnistamine.

nVene keele päevad

n Info

nSA TÜ Kliinikumi Lastefond kuulutab välja video-
ja multifilmikonkursi põhikooli- ja gümnaasiumi-
õpilastele teemal – Heategu. Kuidas teha head? Mis on
Sinu jaoks heategu? Millega see Sinule seostub? Tööd max
pikkusega 5 minutit, tähtaeg 19. aprill. Lastefond tahab
vahvamad heateo videod ja multikad kõigile nähtavaks teha
ja autoreid ka premeerida! Auhindadega toetavad meid AS
Fotoluks ja teised sponsorid.Tingimused: www.lastefond.ee.

nLoominguline Keskus KUNGLA, Kullo Lastegalerii ja
ajakiri "Hea Laps" kuulutavad välja laste ja noorte
omaloomingu võistluse “Vancouver 2010”, mis on
pühendatud Kanada linnas toimuvatele XXI
Taliolümpiamängudele. Tähtaeg 10. aprill, lisainfo (teemad,
vanuserühmad, auhinnad)  58095736, lk.kungla@yahoo.com.


